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مقدمه ی نویسنده

بیش از ۲5 س��ال پیش ش��کل گیری پروژه ی ژنوم انس��ان، منجر به توسعه ی فناوری 
پیشرفته ی توالی  یابی DNA و روش هایی برای تجزیه و تحلیل داده  های تولید شده از این 
طریق شد. با استفاده از این فناوری، پروژه ی ژنوم انسان در سایر موضوعات بیولوژیکی، از 

جمله جوامع میکروبی که در اکوسیستم های متنوع زندگی می کنند، ادامه یافت. 

در آن زمان، بس��یاری از اعضای جامعه ی میکروبی )میکروبیوتا( روده ی بزرگ انس��ان 
در آزمایش��گاه قابل کش��ت نبودند. بنابراین، استفاده از روش های مبتنی بر اسید نوکلئیک 
مورد هدف تحقیقات قرار گرفت. عالوه بر این، توالی یابی DNA اس��تخراج  ش��ده از مدفوع 
انس��ان می تواند ظرفیت بیوشیمیایی میکروارگانیسم ها را با استفاده از  ژنوم آنها )متاژنوم( 
آشکار کند. بنابراین، توالی یابی DNA و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک میکروارگانیسم های 
)فیلوژن��ی( موج��ود در مدفوع، فعالیت ه��ا و عملکرد DNA آن ها را نش��ان می دهد. با قرار 
دادن اطالع��ات فیلوژنیک و متاژنومیک در کن��ار هم می توان میکروبیوم مدفوع را توصیف 
کرد. پروژه  های بزرگ زیست شناس��ی مانند پروژه ی میکروبیوم انس��ان، منجر به همکاری 

دانشمندان رشته  های مختلف برای مطالعه ی موضوع علمی مشترک شده است.

ای��ن کتاب نتیجه ی بیش از 40 س��ال تحقیقات من در زمین��ه ی میکروبیوتای روده ی 
بزرگ انس��ان است. بنابراین، چش��م  انداز بلند مدتی از این موضوع ارائه می دهد و با تکیه 
ب��ر اصول کلی اکولوژیکی، در چگونگی ش��کل گی��ری میکروبیوتا، عملک��رد و تأثیر آن بر 
انسان به خواننده کمک می کند. در صورت لزوم، از دانش به دست آمده از سایر گونه های 
جانوری برای دس��تیابی به مفهومی روش��ن استفاده شده است، اما در اصل کتابی در مورد 
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میکروارگانیس��م های روده ی انسان اس��ت. برای پر کردن شکاف های موجود در این زمینه، 
رویکردهای تحقیقاتی مختلفی نیاز است. از نظریه های اکولوژیکی بنیادی و اطالعات مرتبط 
ب��ا میکروبیوتا می توان به منظور درمان بیماری ها اس��تفاده کرد. رابطه ی بین رژیم غذایی 
میزبان و میکرو ارگانیسم های روده، می تواند موضوع مهمی برای تحقیقات محسوب شود. 

امید است طی 10 سال آینده شاهد توسعه ی روش های جدید، در زمینه ی میکروبیوتا 
باشیم. کشت باکتری های روده تحت شرایط ویژه در آزمایشگاه، این امکان را فراهم می کند 
که اکولوژی میکروبیوتا به  جای توصیفی، به طور مکانیکی توضیح داده ش��ود. از پیش��رفت 
دانش در زمینه های کش��ت  میکروارگانیسم  ها، آنالیزهای شیمیایی و فیزیولوژی باکتری ها 
و ... می توان برای درمان بیماری ها و کمک به افراد اس��تفاده کرد. استفاده از پروژه ی ژنوم 
انس��ان، به منظور تحقیقات دقیق در زمینه ی اکوسیس��تم روده بسیار کمک کننده است و 
نیازی به بودجه ی تحقیقاتی عظیمی ندارد. باید به این نکته توجه داش��ته باشیم که هدف 
ما درک و شناخت باکتری های روده و استفاده از دانش موجود در تحقیقات و پژوهش های 

مرتبط است. امیدوارم این کتاب، شما را در رسیدن به این هدف یاری کند.

جرالد تانوک
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مقدمه ی مترجمان

میکروبیوتا مجموعه ای از میکروارگانیسم ها است که در ارگان های مختلف بدن از جمله 
سطوح و الیه های عمیق پوست، دهان، ریه و به خصوص در روده ی انسان زندگی می کنند. 
این جمعیت میکروبی در حفظ سالمت انسان نقش کلیدی دارند و بهم خوردن تعادل آن با 
ایجاد بیماری های مختلفی مانند دیابت، چاقی، انواع آلرژی و سرطان ها مرتبط است. کتاب 
»آش��نایی با میکروبیوت��ای روده« با تمرکز بر موضوعاتی مانن��د چگونگی تکامل جامعه ی 
میکروبِی روده و قوانین مؤثر بر آن و با گردآوری تحقیقات مختلف در این زمینه، به درک 
و شناخت میکروبیوتای روده کمک می کند. مطالب کتاب در قالب 10 فصل ارائه شده است 
و در انتهای کتاب نیز، فصلی با عنوان »ضمیمه« آورده شده که مروری بر روش های تجزیه 
و تحلیِل داده های مولکولی اس��ت. امید اس��ت ترجمه ی این کتاب، گامی مؤثر در راستای 
اعتالی دانش و توس��عه ی پژوهش  های مرتبط با این حوزه، در جهت باال بردن توان علمی 
کش��ور واقع ش��ود. با وجود تالش فراوان جهت به حداقل رساندن اشتباهات، ممکن است 
کاستی هایی وجود داشته باشند. لذا، خواهشمند است که خوانندگان عزیز ما را در رفع این 
مش��کالت یاری نموده و نظرات، انتقادات و پیش��نهادات خود را از طریق پست الکترونیک

mm.mostafanezhad@protonmail.com  برای ما ارسال کنند. 
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فصل ۱

مقدمه

این کتاب در مورد مجموعه ی میکروارگانیس��م هایی اس��ت که در روده ی بزرگ انسان 
زندگی می کنند. زمانی که دانش��جوی مقطع لیسانس دانش��گاه اوتاگو در نیوزلند بودم به 
زندگی باکتری های روده عالقه مند ش��دم. طی تعطیالت دانش��گاه، در بخش آزمایش��گاه 

تشخیص دامپزشکی کشاورزی اینورمای، نزدیک به دنیدن استخدام شدم.

در فرصت ه��ای کوتاهی که بین کارهای آزمایش��گاه به دس��ت م��ی آوردم، کتاب های 
کتابخان��ه و مقاالت جدید مجالت علم��ی را مطالعه می کردم. در مقاله ای از رنه دوبوس1 و  
همکارانش در مورد باکتری های روده ی موش، همچنین برخی از مقاالت مجله ی پزش��کی 
دانش��گاه راکفلر  از حیوانات فاقد میکروب اس��تفاده ش��ده بود. از مطالعه ی این مقاالت به 
وجد آمدم و چهارمین دوره ی پروژه ی الکتوباسیل ها و معده ی خوک را به سندی اسمیت۲ 

)شخصی که بعدها سرپرست من در دوره ی دکتری شد( پیشنهاد کردم. 

 ب��ه زودی متوجه ش��دم تحقیق��ات اولیه در زمین��ه ی کاربرد »اکول��وژی میکروبیال« 
در باکتری شناس��ی روده، توس��ط دانشگاه راکفلر صورت گرفته اس��ت. به مقاالت یکی از 

1. René Dubos

2. Sandy Smith 
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نویس��ندگان راکفلر  به نام دوئین س��اواج1، در زمینه ی ارتباط باکتری ها با سطوح اپیتلیال 
مخاط روده ی موش عالقه مند شدم و به عضوی از گروه فوق دکتری، در آزمایشگاه دوئین 
پیوستم. مشاوره های عالی دوئین مرا در مسیر تحقیقات میکروبیوتا قرار داد که از آن زمان 

تا کنون برای من بسیار لذت بخش بوده است. 

یک��ی از جالب ترین مش��اهدات من طی س��ال های حض��ورم در بخش بافت شناس��ی 
آزمایشگاه، کلنی های الکتوباسیل در سطح سلول های اپیتلیال بخشی از معده ی موش بود. 
من و تعدادی از همکارانم سال های زیادی را به تحقیق در مورد سویه ای از الکتوباسیلوس 
به نام الکتوباس��یلوس روتری۲، که می توان��د در روده ی قدامی موش های فاقد این باکتری 

زندگی کند، اختصاص دادیم. 

در سال ۲001، دوئین مقاله ای در مورد میکروب شناسی روده با عنوان »میکروبیوتای 
روده ی انسان« نوشت؛ به منظور ادای احترام به برخی از دانشمندان پیشگام در این عرصه، 
خالص��ه ای از تاریخچ��ه ی این تحقیقات را ذکر کرده ام. زیرا به ما یادآوری می کند که چه 

مطالعات درخشانی از سال 19۶0 تا کنون در این زمینه صورت گرفته است:

• پژوهش ه��ای صورت گرفته در زمینه ی میکروبیوتای روده ی انس��ان قبل از پایان 	
قرن نوزدهم آغاز ش��ده و در نیمه ی اول قرن بیس��تم با سرعتی آرام ادامه یافت. با 
اینکه یافته های مرتبط تا دهه ی ششم قرن بیستم تأثیر چندانی بر پزشکی و سایر 
جنبه های بیولوژی انس��ان نداشت، در دهه ی شش��م از قرن بیستم، پژوهش هایی 
توس��ط هش��ت گروه محقق با دانش��مندانی با اس��تعداد، خالق و دور اندیش آغاز 
ش��د؛ یافته های آنه��ا ابعاد جدیدی را به دانش میکروبیوتا اف��زود. این امر منجر به 
بررس��ی های بیش��تری در این زمینه ش��د که تا امروز ادامه داشته است. به منظور 
ادای احترام به دانش��مندانی که تأثیر مهمی در این زمینه داش��تند، تحقیقات آنها 

طی دهه ی 19۶0، شرح داده شده است.

1. Dwayne Savage

2. Lactobacillus reuteri
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دوئی��ن ابتدا ب��ه تئودور اش��ریش1 ادای احترام می کند. 100 س��ال پی��ش زمانی که 
بررس��ی های اتیولوژی و پاتول��وژی بیماری های عفونی از متدهای ک��خ پیروی می کردند، 
اشریش به این نتیجه رسید که باکتری های روده و مدفوع به طور تصادفی تنظیم می شوند. 
او با این عقیده که دانش دقیق برای شناخت پاتولوژی و درمان بیماری های میکروبی روده 

ضروری است، یک سال وقت خود را صرف مطالعه در این زمینه کرد. 

او س��پس به تئودور رزبری۲ اش��اره می کند ک��ه خالصه ای از تحقیقات انجام ش��ده از 
قرن نوزدهم تا دهه ی 19۶0 را در کتاب خود به نام »میکروارگانیس��م های بومی انس��ان« 
گردآوری کرده است. در ادامه، خالصه ای از پژوهش های هشت گروه از دانشمندان در دهه 
19۶0 را ش��رح می دهد که نگرش میکروبیولوژی و پزشکی را نسبت به فلور نرمال روده ی 
انس��ان دگرگون کردند. من نیز فهرس��ت اسامی این پیشگامان و س��هم آنها در تحقیقات 
میکروبیوتای روده را ذکر خواهم کرد. به یاد داش��ته باش��یم که ما کوتوله هایی هستیم که 
روی شانه های غول ایستاده ایم )استعاره ای از کشف حقیقت بر پایه ی اکتشافات پیشین(. 
توانایی ش��ناخت ما در این موضوع بیش از پیشینیان اس��ت نه به دلیل اینکه باهوش تریم 

بلکه به این دلیل که ما می توانیم دستاوردهای آنها ارتقا بخشیم.

• B. S. Drasar and colleagues (UK)  ارتباط باکتری های روده با بیماری های خاص، 	

نقش pH و انقباضات دودی به عنوان عوامل تنظیم کننده ی اکولوژی روده

• 	 .René Dubos, Russell Schaedler, Dwayne Savage, and colleagues (USA)

توس��عه ی کلن��ی موش های فاق��د پاتوژن ( ۳SPF)، کش��ت باکتری ه��ای روده ای 
ناشناخته، تأثیر باکتری های کامنسال روده بر فیزیولوژی میزبان، ارتباط باکتری ها 

با سطوح روده، چشم انداز اکولوژیکی میکروبی اکوسیستم روده

• Sherwood Gorbach and colleagues (USA). کش��ت نمون��ه ی محتویات معده و 	

1. Theodore Escherich 

2. Theodore Rosebury

3. Specific pathogen free 
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روده ی کوچک، بررسی  بیماری های عفونی مانند اسهال و ارتباط آن با پروبیوتیک ها

• Bengt Gustaffson, Tore Midvedt, and colleagues (Sweden). آزمایشات حیوانات 	

تراژنی )گنوتوبیوتیک(، ش��رح تفاوت ه��ای فیزیولوژیکی و آناتوم��ی بین حیوانات 
فاقد میک��روب و حیوانات نرمال، میکروبیوتا به عنوان غنی ترین س��لول های فعال 

بیوشیمیایی بدن انسان

• Helmut Haenel and colleagues (German Democratic Republic). تأثی��ر عادات 	

فرهنگی در میکروبیوتای مدفوع در دوران کودکی

• مبتکران��ه ی کش��ت 	 روش ه��ای   .Tomotari Mitsuoka and colleagues (Japan)

باکتری های بی هوازی، مقایس��ه ترکیب میکروبیوتای انسان و سایر حیوانات، تغییر 
در ترکیب میکروبیوتا با افزایش سن

• Pierre Raibaud, Robert Ducluzeau, and colleagues (France). مطالع��ات عادات 	

فرهنگی و ارتباط آن با فلور نرمال بدن، کشت مخلوط معینی از گونه های میکروبی 
حیوانات تراژنی، میکروبیوتای مدفوع در اوایل زندگی 

•  H. Williams Smith (UK). تأثیر عادات فرهنگی در میکروبیوتای روده ی حیوانات 	
مزرعه، فراوانی نسبی گروه های باکتریایی موجود در سطوح مختلف دستگاه گوارش

هم��کاری بی��ن پزش��کان و دانش��مندان در زمین��ه ی میکروبیوت��ای روده منج��ر به 
نتیجه گیری های زیر شد:

• میکروبیوتای افراد بالغ و سالم از باکتری های بی هوازی تشکیل شده است. 	

• میکروبیوتای مدفوع از صدها گونه ی باکتریایی تشکیل شده است و بخش کوچکی 	
از ساکنان روده را آرکی های تولید کننده ی متان تشکیل می دهند.

• دیستال روده ی کوچک و بزرگ حاوی گونه های باکتریایی متنوع و فراوانی هستند.	

• باکتری های بلعیده ش��ده همراه غذا و دستگاه گوارش فوقانی را می توان در مدفوع 	
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همراه با اعضای میکروبیوتای کولون مشاهده کرد.

• میکروبیوتای روده ی بزرگ حاوی تریلیون ها باکتری است.	

• میکروبیوتا حدود 50 درصد جرم مدفوع را تشکیل می دهد.	

• میکروبیوتای روده در اوایل زندگی شکل می گیرد.	

• در برخ��ی از گونه های حیوانی، باکتری های کامنس��ال با مخ��اط اپیتلیوم روده در 	
ارتباط هستند.

• میکروبیوتا توس��ط عوامل مرتبط با میزبان )آلوژنیک( و مواد تولید ش��ده توس��ط 	
جوامع باکتریایی )اتوژنیک( تنظیم می شود.

• میکروبیوتای روده از نظر بیوشیمیایی برابر عضوی از بدن انسان است.	

به مدت چند دهه اس��ت که در زمینه ی باکتری های کامنسال روده، در دانشگاه اوتاگو 
فعالیت می کنم و از تحقیقات انجام شده در این زمینه بهره می برم. در فصل های بعدی از 
دیگر پیشگامان باکتری شناسی روده )قبل از سال 19۶0، قبل از پاب ِمد(، یاد خواهم کرد 

زیرا ما نباید این محققان درخشان را فراموش کنیم.

هن��گام فهرس��ت بندی فصل های ای��ن کتاب، به ای��ن فکر کردم که چ��ه چیزی برای 
خوانندگان بهتر اس��ت و نیاز آن ها را برط��رف می کند. میکروبیوتای روده می تواند موضوع 
جذابی باش��د که مورد توجه عالقه مندان مطالب علمی، دانش��جویان مقطع کارشناس��ی و 
فارغ التحصیالنی باشد که تمایل دارند به جای اتالف زمان خود با تکنولوژی، دانش خود را 
در زمین��ه ی میکروبیولوژی افزایش دهند. احتماالً این خوانندگان خوب خواندن را ترجیح 

می دهند. امیدوارم فصل های ۲ تا 10 نیاز این خوانندگان را برآورده کند.

فصل ۲، مروری بر میکروبیوتای روده ی انس��ان و روش های بررس��ی آن است. فصل ۳، 
ویژگی ه��ای جوامع میکروبی و چگونگی تبدیل ما به عنوان میزبان باکتری های مختلف را 
مطرح می کند. در فصل 4، نحوه ی تشکیل جوامع میکروبی و عواملی که موجب غنی سازی 
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انواع خاصی از باکتری ها می ش��وند شرح داده شده است. بررسی قوانین اکولوژیکی تعیین 
کننده ی جوامع میکروبی روده در فصل 5 و مطالعات مربوط به شبیه سازی روده ی انسان 
در آزمایش��گاه و آنچه از آن می توان آموخت، در فصل ۶ بحث ش��ده اس��ت. زندگی پنهان 
میکروب های روده در فصل 7 آورده ش��ده و مباحث مربوط به »فرویدیس��م بیولوژیکی« و 
مقایسه ی عدم تعادل فراوانی اعضای میکروبیوتا در حین بیماری و سالمتی )دیسبیوز1( در 
فصل 8 و 9 آمده اس��ت. فصل 10، راهی برای ش��ناخت باکتری های روده ترسیم می کند. 
همچنین در بعضی از فصول، اصطالحات پر رنگی آورده ش��ده اس��ت که در انتهای فصل 

راجع به آنها توضیح  داده ام.

نوشتن کتاب، در مورد موضوعاتی مانند »باکتری های روده« که روند تحقیقاتی سریعی 
دارند، دش��وار اس��ت. بنابراین هدف من ثبت پیش��رفت مفهومی در این زمینه بوده است. 
مقاالت مروری در مورد »باکتری های روده« که در ژورنال ها منتشر می شوند، اغلب بر اساس 
حدس و گمان نوش��ته می شوند و بر مشاهدات حاصل از تحقیقات تجربی حیوانات تمرکز 
بیش��تری دارند. فکر نمی کنم که الگو و نمونه ای برای انس��ان وجود داش��ته باشد، بنابراین 
اس��تفاده از تحقیقات مرتبط ب��ا جوندگان را تنها در مواردی که به ش��ناخت باکتری های 
روده ی انس��ان کمک می کند، محدود می کنم. من نام پیشگامانی را که در توسعه ی دانش 
مربوطه نقش بس��زایی داش��ته اند ذکر کرده ام و از محققان بسیاری که در این زمینه تالش 

کرده اند عذرخواهی می کنم، زیرا به کار تحسین برانگیز آنها اشاره ای نکرده ام. 

بخش��ی از اولین کتاب من، به نام »فلور نرمال: مقدمه ای بر میکروارگانیسم هایی که در 
بدن انس��ان زندگی می کنند« مربوط به س��خنرانی های ارائه شده به دانشجویان سال دوم 
میکروبیولوژی، در دانش��گاه اوتاگو بود. این کتاب با اس��تقبال خوبی روبرو شد و به صورت 

آنالین نیز موجود است. امیدوارم از این کتاب هم لذت ببرید!

1. dysbiosis 
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فصل ۲

پیش نیاز ها و اطالعات اولیه

• منظور از میکروبیوتای روده ی انسان چیست؟	

• چگونه می توان به ترکیب میکروبیوتا پی برد؟	

ارزش مجموعه ی میکروبی روده ی انس��ان، در ربع آخر قرن بیس��تم ش��ناخته شد. اما 
پیشرفت های چشمگیری مانند تعیین توالی اسید نوکلئیک و بیوانفورماتیک در قرن بیست 
و یکم، جزئیات بیش��تری درب��اره ی اجزای میکروبی اکوسیس��تم روده ی بزرگ در اختیار 
محققان قرار داده اس��ت. اغلب اطالعات موجود در این زمینه از طریق بررس��ی نمونه های 
مدفوع بدس��ت آمده اس��ت. با بررس��ی نمونه های مدفوع، می توان باکتری های موجود در 
قسمت انتهایی روده )رکتوم( را شناسایی کرد اما در مورد سایر قسمت های دستگاه گوارش 
نمی توان اطالعاتی به دست آورد. فرض بر این است که انواع باکتری ها در کل روده ی بزرگ 
مش��ابه هس��تند. با اینحال، جان کامینگز1 و جورج مک فارلین۲ نشان داده اند که فعالیت 
متابولیکی باکتری های ابتدا و انتهای روده با یکدیگر متفاوت اس��ت. کربوهیدرات های غیر 
قابل هضم در ابتدای روده ی بزرگ )س��کوم( ۲0 درصد و در انتهای روده ی بزرگ )رکتوم 
یا راس��ت روده( 10 درصد اس��ت. مقدار کربوهیدرات کاهش یافته به دلیل تجزیه ی آن ها 

1. John Cummings 

2. George Macfarlane 
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توس��ط میکروبیوتاس��ت. همانطور که کامینگز و مک فارلین اشاره کرده اند، این باکتری ها 
در ش��رایط بی هوازی، کربوهیدرات ها را به اسیدهای چرب زنجیره کوتاه (SCFAs) تبدیل 
می کنند. مواد مغذی کیموس، قباًل در معده و روده ی کوچک جذب شده اند، بنابراین فقط 
موادی که قابل هضم و جذب نیستند به روده ی بزرگ منتقل می شوند. مواد هضم نشده ای 
که از روده ی باریک به کولون منتقل ش��ده اند، در ناحیه ی س��کوم و کولون باالرو به مدت     
۶ �1۲ ساعت نگهداری می شوند )شکل ۲-1(. سپس از طریق کولون افقی به کولون نزولی 
برای ذخیره و دفع منتقل می ش��وند. به طور متوس��ط روزانه حدود 5/1 کیلوگرم کیموس 
وارد روده ی بزرگ می شود و 1۲0 گرم آن از طریق مدفوع دفع می شود. زمان باقی ماندن 

کیموس در کل روده ی انسان حدود ۶0 ساعت است. 

محصوالت عمده ی تخمیر باکتری های روده ی بزرگ ش��امل اس��یدهای چرب زنجیره 
کوتاه (SCFAs) مانند اس��تیک اس��ید، پروپیونیک اسید و بوتیریک اسید )معمول با نسبت 
۳:1:1، ب��ه ج��دول ۲-1 مراجعه کنید.( گاز هیدروژن و دی اکس��ید کرب��ن، مقادیر کمی 
اس��یدهای چرب زنجیره ی کوتاه منش��عب )ناش��ی از تخمیر اس��یدهای آمینه(، آمونیاک، 
آمین ها و فنل ها هستند. در روده ی برخی از افراد متان نیز تولید می شود. بیشترین غلظت 
SCFA در ناحیه س��کوم و کولون باالرو بوده و به تدریج به س��مت مناطق دیستال کاهش 

می یابد. )شکل 1-۲( 

مقدار pH، در ناحیه ی س��کوم 5.5 و در راست روده 9/9 است که نشان می دهد، میزان 
فعالیت تخمیری باکتری ها متناسب با مقادیر کربوهیدرات موجود در مناطق مختلف روده 
اس��ت. ٪95 از SCFA تولید ش��ده در روده ی بزرگ، توس��ط مخاط روده جذب می شوند، 
بنابراین غلظت SCFA مدفوع، میزان واقعِی فعالیت متابولیکی باکتری ها را نشان نمی دهد. 
در نتیج��ه، زندگی حقیقی میکروب های روده برای ما پنهان مانده اس��ت. روش های نمونه 
گیری داخلی و روش هایی مانند کولونوسکوپی و نمونه برداری از مخاط نیز کمک چندانی 
نمی کنند و مشکالت تفسیری مربوط به خودشان را دارند؛ کولونوسکوپی روشی بالینی در 

ارزیابی وضعیت مخاط کولون است.
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SCFA و غلظت کل PH شکل ۲-1 آناتومی روده ی بزرگ )کولون( انسان، نمایش

به منظور کولونوس��کوپی دقیق، کولون باید کاماًل تمیز و پاک س��ازی ش��ده باشد. این 
امر در نتیجه ی نوش��یدن مقدار زیادی آب و اس��تفاده از داروهایی که موجب تخلیه روده 

می شوند، حاصل می شود. 

این دارو ها در سه گروه طبقه بندی می شوند: 1� متداول ترین آنها ملین های اسموتیک 
)س��دیم فسفات، س��یترات منیزیم و مانیتول( هس��تند که با افزایش مواد محلول در روده 
موجب ایجاد ش��یب اسمزی و کشیده شدن آب به داخل روده ها می شوند. ۲� ماکروگل ها، 
اشکال مختلفی از پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی ۳۳50 یا 4000 دالتون که ترکیباتی 
الکترولیت هس��تند. پلی اتیلن گلیکول، پلیمری غیر قابل جذب با وزن مولکولی باال بوده و 
در محلول الکترولیت رقیق )نمک ها( تهیه می ش��ود. اثر اسموتیک پلی اتیلن گلیکول مانع 
جذب مایعات ش��ده و باعث نگهداری محلول الکترولیت در مدفوع و افزایش دفعات اجابت 

مزاج می شود.


